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1. Algemene uitgangspunten beleidsplan en procedures.

Het beleidsplan van de Stichting Community Service is gebaseerd op de artikelen  2 en 3  van de
statuten.
De procedures zijn het vervolg op de meningsvorming en besluitvorming binnen de Rotaryclub
Oosterbeek met betrekking tot Community Service-projecten.
Beleidsplan.
Eén van de doelstellingen van Rotary International is het opsporen van noden en gebreken in de
samenleving, nationaal en internationaal, en  d.m.v. fondswerving projecten  realiseren waarmee
deze noden verlicht of bestreden kunnen worden.
De gebieden waarbinnen gewerkt  wordt variëren van gezondheidszorg, hulp aan onderontwikkelde
of achtergebleven gebieden, hulp na rampen, tot het bevorderen van geletterdheid en onderwijs, in
ruime zin.
Ten einde deze vorm van humanitaire hulp de ANBI-status te geven, met de faciliteiten hiervan, o.a.
op fiscaal gebied, is in 1986 de Stichting Polio Aktie Rotaryclub Oosterbeek opgericht.
Na het verstrijken van de termijn van de Polioaktie, is in 1992 de Stichting (na Statutenwijziging)
onder de naam Stichting Community Service verder gegaan.
De fondsen van de Stichting (artikel 3) zijn afkomstig uit een jaarlijkse bijdrage van de leden van de
Rotaryclub Oosterbeek, en uit de opbrengsten van Fundraising door deze Rotaryclub.
Daarnaast kunnen derden (particulieren of sponsoren) fondsen aan de Stichting verstrekken.
Binnen de Rotaryclub wordt ieder verenigingsjaar opnieuw een Commissie Community Service
benoemd.
Deze Commissie roept aan het begin van het verenigingsjaar de leden op tot het melden van zg.
goede doelen, in overeenstemming met het karakter van Community Service.
Na besluitvorming binnen de Rotaryclub en toetsing van de bestemming(en), wordt door de Stichting
een bijdrage voor dit doel verstrekt.
Indien mogelijk worden door de leden van de club fondswervingsacties uitgevoerd, waarvan de
baten in de Stichtingskas gestort worden. Deze fondswerving wordt door de Stichting gestimuleerd,
o.a. door een dergelijke actie van een startkapitaal te voorzien.
Sinds 2008 is deze fondswerving gekomen uit de nevenactiviteiten, door het merendeel van de
Rotaryleden,  bij de jaarlijkse Stuwwalloop.

Procedures.
De Commissie Community Service  van de Rotaryclub selecteert een aantal  “Goede Doelen” die door
deze Commissie en door de leden zijn aangebracht.
De Commissie toetst deze doelen aan hun bestemming: er dient humanitaire hulp gegeven te
worden, zonder enige commerciële belangenverstrengeling.
De hieruit geselecteerde Doelen worden voorgelegd aan de plenaire club, waarna een besluit,
eventueel na stemming, genomen wordt welke bestemming dit verenigingsjaar gekozen wordt voor
de fondsen die in de Stichting aanwezig zijn.
Eveneens wordt op deze wijze gekozen voor een vorm van fundraising, hetzij door eigen activiteiten,
hetzij door het zoeken van sponsoren. Via deze wegen wordt het te besteden saldo van de Stichting
gevormd.
Alle bijeenkomsten van de Rotaryclub worden genotuleerd, zodoende wordt de beschrijving van de
geselecteerde en gekozen doelen vastgelegd, op de website van de club.



Na uitvoering en betaling van fondsen aan één van de “Goede Doelen”  zijn  alle bestedingen
vastgelegd in de boekhouding van de penningmeester.
Jaarlijks worden, na afloop van het boekjaar, de Jaaroverzichten en Begroting van de Rotaryclub en
de Stichting aan de plenaire club voorgelegd, na controle door de Kascommissie.
In deze Jaarstukken zijn alle bestede fondsen te traceren.
Het Bestuur van de Stichting vergadert alvorens de Jaaroverzichten worden opgesteld, en zoveel
vaker als gewenst is.

2.   Beleidsplan 2019-2020.

In de Rotary-bijeenkomst van 10 oktober 2019 is de keuze van het goede doel voor dit
verenigingsjaar aan de orde geweest.
De Commissie Community Service (Arnaud Kooij, voorzitter) heeft voorstellen voor goede doelen
gepresenteerd:

- Koken voor daklozen opnieuw organiseren in 2019-2020, waarvoor 9x€ 80 begroot wordt.
- Stichting Sinterklaaspret: dit jaar weer steun en medewerking verlenen.

De kosten (€ 2000) worden onttrokken aan het restant-budget van de Stichting.
- Tulpenbollenactie t.b.v. Polio-actie, te planten op markante plaats in Oosterbeek.

Budget € 1250 voor 2500 bollen, en zullen als lustrumgeschenk aan de Gemeente Renkum
worden aangeboden.
De kosten die deze actie met zich meebrengen, komen ten laste van de begroting 2020-2021.

- Stuwwalloop. Voor de bestemming van het bedrag dat jaarlijks door fundraising wordt
opgebracht, zijn door de leden van de Rotaryclub 12 goede doelen ingebracht.
Na toetsing aan de criteria van de Commissie community service (humanitair doel, concreet,
niet in lijn met een eerder recent goed doel) is het voorstel de Stichting Ambulancewens te
steunen. Het voorstel wordt met enthousiasme aangenomen.
Het minimale streefbedrag is € 12.000.

- Rotary Foundation, begunstiger van wereldwijde goede doelen. Per lid zal € 46 voor het jaar
2019-2020 worden afgedragen.

- Voor het jaar 2019-2020 is, na aftrek van € 2000 voor de actie Sinterklaaspret, een bedrag
van € 2800 beschikbaar voor nader te selecteren projecten.

                                                                                                                    Wageningen, 13 december 2019, Bert Bruins.


